Γεθέκβξηνο 2014

Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Β.Δ.Θ.

Έηνο 13ν

Σεύρνο 52

Γηνξγάλσζε εκηλαξίσλ Τγηεηλήο
θαη Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ από ην Β.Δ.Θ

θάζε λέα ρξνληά ζεκαηνδνηείηαη απφ πξνζδνθίεο γηα θαιχηεξεο
εκέξεο. Σν 2015, κεηά απφ κία ηδηαίηεξα δχζθνιε ρξνληά νη
πξνζδνθίεο εζηηάδνληαη ζηελ αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο, ζηελ
ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ζηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο,
ζηε δεκηνπξγία απνηειεζκαηηθφηεξνπ θξάηνπο, ζηελ πηνζέηεζε
επξχηεξεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αλάπηπμε, ζηε δηακφξθσζε
ησλ ζπλζεθψλ γηα ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο.

Σν
Βηνηερληθφ
Δπηκειεηήξην
Θεζζαινλίθεο,
ζηελ
πξνζπάζεηά ηνπ λα ζηεξίμεη ηηο επηρεηξήζεηο – κέιε ηνπ κε
αληηθείκελν εξγαζηψλ ηελ παξαγσγή, επεμεξγαζία θαη
δηάζεζε ηξνθίκσλ θαη ζε φζνπο εκπιέθνληαη κε ηε
δηαρείξηζε ηξνθίκσλ κε νηνδήπνηε ηξφπν θαηά ην ζηάδην ηεο
δηαηξνθηθήο αιπζίδαο, δηνξγαλψλεη εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα
γηα ηηο «Βαζηθέο αξρέο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ»,
ζχκθσλα
κε
ηελ
Τπνπξγηθή
Απφθαζε
ΤΑ.14708/10.08.2007/ΦΔΚ.1616/Β/17.08.2007.

Σν 2015 κπνξεί λα γίλεη ε ρξνληά πνπ ζα ζεκαηνδνηήζεη
ηελ αιιαγή ζειίδαο γηα ηε ρώξα θαη ηελ έλαξμε κηαο
ζηαδηαθήο,
αιιά
ζηαζεξήο
αλάθακςεο,
εθόζνλ
δηαζθαιηζηνύλ νη ζπλζήθεο γηα έλα επλντθόηεξν
πεξηβάιινλ αλάπηπμεο θαη ζηακαηήζνπλ νη πνιηηηθέο
εμάληιεζεο ησλ αληνρώλ ηεο θνηλσλίαο.

ηφρνο ησλ ζεκηλαξίσλ είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο
ζηελ παξαγσγή – ζπληήξεζε θαη δηάζεζε ηξνθίκσλ κε
αζθάιεηα θαη ε πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ , ζχκθσλα κε
ηνλ Καλνληζκφ 852/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 29εο Απξηιίνπ 2004 γηα ηελ πγηεηλή ησλ
ηξνθίκσλ.

Απφ ηελ πιεπξά ηνπ ην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο
θαη ηε λέα ρξνληά ζα ζπλερίζεη λα ζηέθεηαη αδηάιεηπηα ζην
πιεπξφ ησλ κειψλ ηνπ, αθνπγθξαδφκελν ηηο αλεζπρίεο ηνπο,
ζηεξίδνληαο, ελεκεξψλνληαο, παξέρνληαο αλαβαζκηζκέλεο
ππεξεζίεο θαη θαηαζέηνληαο πξνηάζεηο πξνο ηελ πνιηηεία
πξνθεηκέλνπ λα βξεζνχλ νη βέιηηζηεο δπλαηέο ιχζεηο ζηα
πξνβιήκαηα πνπ ηαιαλίδνπλ ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν.

Σα ζεκηλάξηα είλαη ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 10 σξψλ ην θαζέλα
θαη πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ αίζνπζα ζεκηλαξίσλ ηνπ ΒΔΘ
– Αξηζηνηέινπο 27, 4νο φξνθνο.

Αγαπεηνί ζπλάδειθνη,

Ζ δηνίθεζε ηνπ επηκειεηεξίνπ θαη εγψ πξνζσπηθά ζαο
επρφκαζηε απφ θαξδηάο Υξφληα Πνιιά, κε πγεία θαη
δεκηνπξγηθφηεηα.

Παλαγηψηεο Παπαδφπνπινο
Πξφεδξνο Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο

Σν θφζηνο ζπκκεηνρήο αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζε 50 επξψ ,
πνζφ ην νπνίν πξέπεη λα θαηαβιεζεί ζπγρξφλσο κε ηελ
θαηάζεζε ηεο αίηεζεο ζην Οηθνλνκηθφ ηκήκα ηνπ
Δπηκειεηεξίνπ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηα κέιε ηνπ
ΒΔΘ είλαη ε ηακεηαθή ηαθηνπνίεζή ηνπο , φζνλ αθνξά ηελ
θαηαβνιή ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο ηνπο.
Ζ αίηεζε ζπκκεηνρήο βξίζθεηαη αλαξηεκέλε θαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Β.Δ.Θ www.veth.gov.gr.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα απεπζχλεζηε
ζην ηκήκα Βηνηερληθψλ Θεκάησλ ηνπ ΒΔΘ, αξκφδηνο θ.. Γ.
Γειεράηζηνο , ζην ηειέθσλν : 2310-241383 θαη ζην
e-mail : sme-industry@veth.gov.gr

Αλαθνίλσζε Γηεμαγσγήο Δπηκνξθσηηθώλ
Πξνγξακκάησλ

πκβνπιεπηηθή Δξγαζίαο/Consulting Project από ην
Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο

ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ

Αθνινπζψληαο ηε δηεζλή πξαθηηθή ην Γηεζλέο Παλεπηζηήκην
πξνρσξάεη γηα ηξίηε ζπλερφκελε ρξνληά ζηελ εθαξκνγή ηεο
εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο
“πκβνπιεπηηθήο
Δξγαζίαο/Consulting Project’’. Πξφθεηηαη γηα έλαλ
απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εηαηξηψλ θαη
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ πνπ εμαζθαιίδεη ακνηβαία νθέιε.
πγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα ηε δπλαηφηεηα λα πξνζθέξεηαη
ζηνπο ζπνπδαζηέο θαηά ην δεχηεξν εμάκελν ησλ ζπνπδψλ
ηνπο, αληί ηεο παξαθνινχζεζεο θαη εμέηαζεο ζε επηιεγφκελα
καζήκαηα απφ ην ζχλνιν ησλ πξνζθεξφκελσλ, λα
αλαιάβνπλ λα εθπνλήζνπλ αηνκηθά ή νκαδηθά
«Consulting Project» ζηα πιαίζηα κηαο επηρείξεζεο ή
ελφο νξγαληζκνχ ρσξίο θάπνηα νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ή
πεξαηηέξσ ππνρξέσζε ηνπ εθάζηνηε θνξέα (γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηζθεθζείηε ηνλ
αθφινπζν
ηφπν
παηψληαο
εδψ:
http://www.ihu.edu.gr/gateway/expertise/sprojects/consulting
_project_2014.html
ηφρνο ηνπ ελ ιφγσ εθπαηδεπηηθνχ κεραληζκνχ είλαη ε
άξξεθηε ζχλδεζε ηεο ζεσξεηηθήο κε ηελ πξαθηηθή γλψζε
πξνθεηκέλνπ ν ζπνπδαζηήο λα έρεη ζθαηξηθφηεξε θαη πην
εκπεξηζηαησκέλε θαηάξηηζε.
Δάλ επηζπκείηε ηε ζπλεξγαζία κε ην Γηεζλέο Παλεπηζηήκην
ηεο Διιάδνο ζην ελ ιφγσ πεδίν, ζα πξέπεη κέρξη ηελ
Γεπηέξα 29 Γεθεκβξίνπ 2014 λα δειψζεηε ελδηαθέξνλ ζην
link: http://www.ihu.edu.gr/gateway/business/collaborationrequest.html ή ζηε θφξκα ζπκκεηνρήο πνπ επηζπλάπηεηαη
παξαθάησ κε επηζηξνθή ζε απηφ ην email γηα λα
επηθνηλσλήζνπκε καδί ζαο.

Σν Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην (ΔΑΠ) αλαθνηλψλεη ηελ
νπ
πινπνίεζε ηνπ 10
θχθινπ απηνρξεκαηνδνηνχκελσλ
επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηα νπνία πξνζθέξνληαη
ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο γηα ηελ απφθηεζε θαηάιιεισλ
δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ κε ζθνπφ ηελ πξναγσγή ηεο
επηζηεκνληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. Σα
επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα απεπζχλνληαη ζε επαγγεικαηίεο,
ζηειέρε επηρεηξήζεσλ, πξνπηπρηαθνχο θαη κεηαπηπρηαθνχο
θνηηεηέο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαζψο επίζεο θαη ζε
φζνπο ελδηαθέξνληαη λα εκπινπηίζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζηα
ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα. χκθσλα κε απφθαζε ηεο
Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΔΑΠ, ζε φια ηα Πξνγξάκκαηα
πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο θαη Δπηκφξθσζεο ηνπ ΔΑΠ
(φπσο ηα ζπγθεθξηκέλα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα), δελ
έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο εγγεγξακκέλνη θνηηεηέο ζε
νπνηνδήπνηε Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ΔΑΠ. ε θάζε
επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα δηδάζθνπλ κέιε ΓΔΠ Διιεληθψλ
θαη Ξέλσλ Παλεπηζηεκίσλ, θαζψο επίζεο θαη ζηειέρε
αλαγλσξηζκέλνπ επηζηεκνληθνχ θαη επαγγεικαηηθνχ θχξνπο.
Ο ρψξνο θαη ν ρξφλνο δηεμαγσγήο ησλ επηκνξθσηηθψλ
πξνγξακκάησλ θαζνξίδεηαη θαηά πεξίπησζε ζε θάζε πφιε
αλάινγα θαη κε ηε ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξφκελσλ. Σα εμ
απνζηάζεσο επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα δηεμάγνληαη απφ 7
Φεβξνπαξίνπ 2015 έσο 7 Ηνπλίνπ 2015, πξνζθέξνληαη κε ηελ
κεζνδνινγία ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ θαη είλαη
δηάξθεηαο 150 σξψλ (16 ψξεο δηδαζθαιίαο, πνπ
παξαθνινπζνχληαη δηα δψζεο ζε 4 ζπκβνπιεπηηθέο
ζπλαληήζεηο, κε ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή θαη 134 ψξεο
κειέηε πιηθνχ, θαζψο θαη εθπφλεζε δξαζηεξηνηήησλ θαη
γξαπηήο εξγαζίαο 6 έσο 10 ζειίδσλ, πνπ αμηνινγείηαη απφ
ηνλ δηδάζθνληα). Με ηελ ιήμε θάζε πξνγξάκκαηνο ρνξεγείηαη
ζηνπο ζπκκεηέρνληεο Βεβαίσζε Παξαθνινύζεζεο. Σα
νπ
πξνζθεξφκελα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ 10 Κχθινπ
είλαη ηα εμήο: 1.Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε (εμ απνζηάζεσο,
δηάξθεηαο 150 σξψλ, θφζηνο ζπκκεηνρήο 280 επξψ,)
2.Αλάιπζε Δπελδχζεσλ (εμ απνζηάζεσο, δηάξθεηαο 150
σξψλ, θφζηνο ζπκκεηνρήο 280 επξψ), 3.Υξεκαηννηθνλνκηθή
(Γεληθή) Λνγηζηηθή (εμ απνζηάζεσο, δηάξθεηαο 150 σξψλ,
θφζηνο ζπκκεηνρήο 280 επξψ), 4.Αλάιπζε Λνγηζηηθψλ
Καηαζηάζεσλ (εμ απνζηάζεσο, δηάξθεηαο 150 σξψλ, θφζηνο
ζπκκεηνρήο 280 επξψ), 5.Λνγηζηηθή Δηαηξεηψλ (εμ
απνζηάζεσο, δηάξθεηαο 150 σξψλ, θφζηνο ζπκκεηνρήο 280
επξψ), 6.Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα - Γηεζλή Πξφηππα
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (εμ απνζηάζεσο, δηάξθεηαο
150 σξψλ, θφζηνο ζπκκεηνρήο 280 επξψ),7.Γηνίθεζε
Αλζξσπίλσλ Πφξσλ (εμ απνζηάζεσο, δηάξθεηαο 150 σξψλ,
θφζηνο ζπκκεηνρήο 280 επξψ), 8. Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (εμ
απνζηάζεσο, δηάξθεηαο 150 σξψλ, θφζηνο ζπκκεηνρήο 280
επξψ), 9.Γηνίθεζε Μάξθεηηλγθ (εμ απνζηάζεσο, δηάξθεηαο 150
σξψλ,
θφζηνο
ζπκκεηνρήο
280
επξψ),
10.Μάξθεηηλγθ Τπεξεζηψλ (εμ απνζηάζεσο, δηάξθεηαο 150
σξψλ, θφζηνο ζπκκεηνρήο 280 επξψ).
Πξνζεζκία Τπνβνιήο Αηηήζεσλ: κέρξη
Καηαβνιή
Γηδάθηξσλ:
κέρξη
20/1/2015.
Παξαθνινύζεζεο: 7/2/2015.

9/1/2015.
Έλαξμε

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο (κεζνδνινγία εθπαίδεπζεο,
δηάξθεηα, θφζηνο ζπκκεηνρήο, θ.ιπ.) νη ελδηαθεξφκελνη
κπνξνχλ: Nα επηθνηλσλνχλ ηειεθσληθά Γεπηέξα έσο
Παξαζθεπή (11:00 – 14:00) κε ηελ γξακκαηεία ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ ζην ηει. 210-3689453, ή λα
ζηέιλνπλ email κε ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπο ζην
eapkatartisi@gmail.com, ή λα επηζθέπηνληαη Γεπηέξα έσο
Παξαζθεπή (11:00 – 14:00) ην Δξγαζηήξην Δθπαίδεπζεο θαη
Δθαξκνγψλ Λνγηζηηθήο ζην Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ
Παλεπηζηήκην
Αζελψλ,
Γξππάξεην
Μέγαξν,
Οδφο
νο
νθνθιένπο 1, 5 φξνθνο, Γξαθείν 508, Αζήλα 105 59.

Ο ζεζκόο ηνπ «ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΑΗ»
Ζ

Ζ Αιεμάλδξεηα Εψλε Καηλνηνκίαο Α.Δ καο ελεκεξψλεη φηη
ζηα πιαίζηα ησλ θνηλψλ δξάζεσλ ησλ θνξέσλ ΔΠΒΔ,
ΔΚΔΣΑ, ΔΒΔ, ΒΒΔ, ΠΑΜΑΚ, ΑΠΘ, ΑΕΚ, ΓΓΔΣ
αλαθνηλψλεηαη ν ζεζκφο ηνπ «πλεξγάδνκαη». Σν
«πλεξγάδνκαη»
είλαη
έλαο
ζεζκφο
ελζάξξπλζεο
ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ Βηνκεραληθψλ θνξέσλ (Δηαηξίεο
πιεξνθνξηθήο & Βηνκεραλίεο) θαη Δξεπλεηηθψλ νξγαληζκψλ
(Παλεπηζηήκηα & Δξεπλεηηθνί θνξείο) κε ζηφρν λα δψζεη
θίλεηξα γηα Σερλνινγηθέο πλεξγαζίεο έηζη ψζηε λα
επηηεπρζεί κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο κεηαμχ ησλ θνξέσλ θαη
λα αλαπηπρζνχλ, κε απνδνηηθφ ηξφπν, λέα/θαηλνηφκα
πξντφληα. Δπηζπλάπηνληαη νη ‘Γεληθέο αξρέο' θαη ε
'Γηαδηθαζία δήισζεο ζπκκεηνρήο' ηνπ «πλεξγάδνκαη».

ε

πεξίπησζε πνπ είραηε κία πεηπρεκέλε ηερλνινγηθή
ζπλεξγαζία πνπ θαιχπηεη ηηο προϋποθέσεις πνπ
αλαθέξνληαη ζην έληππν 'πλεξγαζία-Γεληθέο αξρέο' έρεηε ηε
δπλαηφηεηα λα αθνινπζήζεηε 'Γηαδηθαζία δήισζεο
ζπκκεηνρήο'.
Γηα πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε
ζην e-mail synergazomai@hotmail.com

Πξνζθνξέο θαη δεηήζεηο
ΖΠΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ζην
ηθάγν, καο ελεκεξψλεη φηη ακεξηθαληθή εηαηξεία νκνγελνχο
ελδηαθέξεηαη λα εηζάγεη ζηηο ΖΠΑ θαινχπη θαηαζθεπαζκέλν
απφ πνιπαλζξαθηθή ζπλζεηηθή ξεηίλε .
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο
chicago@mfa.com. Σει.312-867-1325
θαμ: 312-867-3824

e-mail:

ecocom-

Γηαδξηαηηθόο Αγσγόο Φπζηθνύ Αεξίνπ

Δπηρεηξεκαηηθά λέα

Ο Γηαδξηαηηθφο Αγσγφο Φπζηθνχ Αεξίνπ ( TAP ) κε ηελ
ππνζηήξημε ηνπ πλδέζκνπ Βηνκεράλσλ Βνξείνπ Διιάδνο
(ΒΒΔ) ζαο πξνζθαιεί ζε δχν εθδειώζεηο δηθηύσζεο
κεηαμύ ππνςήθησλ βαζηθώλ εξγνιάβσλ ηνπ έξγνπ TAP
θαη
ελδηαθεξόκελσλ ηνπηθώλ ππεξγνιάβσλ θαη
πξνκεζεπηώλ :
21 Ηαλνπαξίνπ 2015, Αιεμαλδξνχπνιε, ‘Thraki Palace Hotel
& Conference Center’
22 Ηαλνπαξίνπ 2015, Θεζζαινλίθε, ‘Porto Palace Hotel’

ΣΤΝΗΓΑ

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εθδήισζε
παξαθαινχκε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηελ Κα. Μαξία νθηαλνχ
ζην ηει. 2310 539817, θαμ 2310 541933 ή ζην e-mail :

m.sofianou@sbbe.gr

4ν ΔΛΛΖΝΟΡΩΗΚΟ ΔΞΑΓΩΓΗΚΟ ΤΜΠΟΗΟ:
«ΠΡΟΩΘΩΝΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΣΖΝ ΡΩΗΚΖ
ΑΓΟΡΑ : ΣΡΟΦΗΜΑ – ΠΟΣΑ»
Σν Διιελνξσζηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο καο
ελεκεξψλεη γηα ην 4ν ΔΛΛΖΝΟΡΩΗΚΟ ΔΞΑΓΩΓΗΚΟ
ΤΜΠΟΗΟ: «ΠΡΟΩΘΩΝΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΣΖΝ
ΡΩΗΚΖ ΑΓΟΡΑ :
ΣΡΟΦΗΜΑ – ΠΟΣΑ» πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί 30 – 31 Ηαλνπαξίνπ 2015, ζην πλεδξηαθφ
Κέληξν Οιπκπηαθψλ Δγθαηαζηάζεσλ Ξηθαζθίαο ζηελ Αζήλα .
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο
απεπζπλζείηε
ζην
Διιελνξσζηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ηει:210 6981127 &
211 7007043 ή
ζηα
e-mail : secretary@hrcc.gr ή
office@hrcc.gr

Επιτειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη της
Τοσρκίας
Σν Διιελνηνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε
ηε δηνξγαλψηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηνχλ επηρεηξεκαηηθή
απνζηνιή ζηα πιαίζηα ησλ εθζέζεσλ YARN FAIR 2015 θαη
TEXPO EURASIA 2015 ζηηο 5 έσο 8 Φεβξνπαξίνπ 2015, ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ηεο «International Istanbul Yarn Fair».
Οη ηνκείο πνπ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ είλαη:
λήκαηα απφ βακβάθη, καιιί, κεηάμη, βηζθφδε, αθξπιηθφ,
πνιπεζηέξα
πιεμίκαηνο,
θεληεκάησλ,
κεραλεκάησλ
θισζηνυθαληνπξγίαο, ρεκηθψλ & κεραλεκάησλ πθαζκάησλ,
θισζηνυθαληνπξγηθψλ κεραλεκάησλ, εμνπιηζκψλ χθαλζεο,
πιέμεο θ.α.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηει. 211 7000264-7, θαμ:
2117409283, e-mail : info@etee.gr , fairs@etee.gr

Δθζέζεηο ζηνλ θόζκν
JEWEX IZMIR 2015
Πόιε : κχξλε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 23-26 Ηαλνπαξίνπ 2015
Δθζέκαηα:
θνζκήκαηα ρξπζνχ – δαρηπιηδηψλ γάκνπ,
αζεκέλησλ ζηνιηδηψλ θαη ξνινγηψλ
Πιεξνθνξίεο: ηει.2117000264-7 , e-mail : info@etee.gr ,
site: www,jewexfair.com/eng
ISMOB
Πόιε : Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 27 Ηαλνπαξίνπ – 1 Φεβξνπαξίνπ 2015
Δθζέκαηα: έπηπια
Πιεξνθνξίεο: site: www.ismob.com.tr

Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηελ Σχληδα, απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ
γηα ην εκπνξηθφ έιιεηκκα Σπλεζίαο θαη κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ
εηζαγσγψλ.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζηελ Σχληδα, www.agora.mfa/gr/tn114 ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
ΒΔΘ www.veth.gov.gr
ΣΕΔΝΣΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Σδέληα, απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ
γηα Γηεζλείο Μεηνδνηηθνχο Γηαγσληζκνχο ζε ανπδηθή Αξαβία,
νπιηαλάην ηνπ Οκάλ θαη Τεκέλε.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζηε Σδέληα, ecocom-jeddah@mfa.gr
ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
ΒΔΘ www.veth.gov.gr
ΣΟΤΡΚΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηελ Άγθπξα, απέζηεηιε κειέηε γηα ηελ
Αγνξά Αιθννινχρσλ ζηελ Σνπξθία .
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζηελ Άγθπξα, ecocom-ankara@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
ΒΔΘ www.veth.gov.gr
ΝΣΤΔΛΝΣΟΡΦ
Σν Γεληθφ Πξνμελείν ηεο Διιάδαο ζην Νηχζζειληνξθ ,
απέζηεηιε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ
ηεο Βφξεηαο Ρελαλίαο Βεζηθαιίαο θαηά 3,4 % ηνλ επηέκβξην
2014.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζην Νηχζζειληνξθ , ecocom-dusseldorf@mfa.gr ή ηελ
ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr
ΒΔΛΓΗΟ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζην Βέιγην, απέζηεηιε ην ελεκεξσηηθφ
δειηίν Οηθνλνκηθψλ θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ εηδήζεσλ απφ ην
Βέιγην, γηα ηελ πεξίνδν 21 - 30 Ννεκβξίνπ 2014.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζηηο Βξπμέιιεο, ecocom-brussels@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
ΒΔΘ www.veth.gov.gr .
ΠΟΛΩΝΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηελ Πνισλία, καο
απέζηεηιε
Δλεκεξσηηθφ εκείσκα γηα ηελ Πνισληθή αγνξά βηνινγηθψλ
πξντφλησλ.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζηελ Πνισλία, ecocom-warsaw@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
ΒΔΘ www.veth.gov.gr
ΟΤΚΡΑΝΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηελ Οδεζζφ απέζηεηιε ζπλνπηηθφ
ελεκεξσηηθφ δειηίν κελφο Ννεκβξίνπ 2014.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζηελ Οδεζζφ ecocom-odessa@mfa.gr, ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
ΒΔΘ www.veth.gov.gr .

Γηαγσληζκνί ζηελ Διιάδα
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7/1/2015 ΤΠ. ΑΡΗΘΜ Φ403/2015 ΓΗΑΚΤΡΖΞΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
«ΔΝΣΤΠΧΝ» ΣΖΛ : 2132088715
8/1/2015 Φ.404/2015 ΓΗΑΚΤΡΖΞΖ ΓΗΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ «ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ»
ΣΖΛ : 2132088715
12/1/2014 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ Δ
ΔΡΓΟΛΑΒΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΣΟΤ 424. ΣΖΛ : 2310-381080
22/1/2015 ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚ 14039 ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΘΔΖ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ
ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΣΖ ΟΔ. ΣΖΛ : 210- 5297261
27/1/2015 ΑΡΗΘ.ΓΗΑΚ. 14049 ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΜΔ ΑΡΖ ΒΛΑΒΧΝ ΚΑΗ
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ
ΕΖΜΗΧΝ
ΣΧΝ
ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΧΝ
ΣΑΘΜΧΝ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΡΑΜΜΖ ΚΑ- ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟ. ΣΖΛ :
210-5297261
29/1/2015 ΑΡΗΘ.ΓΗΑΚ 14042 ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΜΗΘΧΖ ΓΧΜΑΣΗΧΝ ΣΖΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΣΖΛ: 210- 5297261
29/1/2015 - 4/2/2015 ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΔΣΑΓΧΓΖ ΑΔΡΟΝΑΤΣΗΚΧΝ ΜΖΝΤΜΑΣΧΝ. ΣΖΛ: 210916264
10/2/2015 ΑΡΗΘ. ΓΗΑΚ. 31/14 ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΜΔ ΚΟΠΟ ΣΖ
ΤΝΑΦΖ ΤΜΦΧΝΗΑ ΠΛΑΗΗΟ 4ΔΣΟΤ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ( ΤΛΗΚΑ ΑΓΓΔΗΟΠΛΑΣΗΚΖ).
ΣΖΛ : 210- 3483163
11/2/2015 ΑΡΗΘ.ΓΗΑΚ 32/14 ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΜΔ ΚΟΠΟ ΣΖ
ΤΝΑΦΖ ΤΜΦΧΝΗΑ ΠΛΑΗΗΟ 4ΔΣΟΤ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ( ΑΝΑΛΧΗΜΑ ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΑ
ΤΛΗΚΑ). ΣΖΛ : 210- 3483163
9/3/2015 ΑΡΗΘ. ΓΗΑΚΤ. 38 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΤΗΜΧΝ. ΣΖΛ : 2371350207
2/7/2015 ΑΡΗΘ. ΓΗΑΚ. Γ11/2014 ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΑΡΟΥΖ ΔΗΓΧΝ: «ΗΑΣΡΗΚΔ ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ» ΣΖΛ: 23210-94291
3/10/2015 ΑΡΗΘ. ΓΗΑΚ. Γ16/2014 ΓΗΔΘΝΖ ΔΝΗΑΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΚΧΝ ΟΤΡΧΝ. ΣΖΛ : 2321 351297
3/12/2015 ΑΡΗΘ.ΓΗΑΚ. Γ12/2014 ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΑΕΑ
ΣΖΛ : 23210-94291

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ
«ΗΠΠΟΚΡΑΣΔΗΟ»
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ
«ΗΠΠΟΚΡΑΣΔΗΟ»
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ, 424
ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ
ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.
ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ
ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ
ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ
ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ, ΓΗΔΤΘΤΝΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ
ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ «ΘΖΔΑ»

ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ «ΘΖΔΑ»
ε

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 4 ΤΠΔ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ, ΓΔΝΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΡΡΧΝ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΡΡΧΝ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΡΡΧΝ

Δπηζθεθζείηε κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ καο www.veth.gov.gr

Σελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα πνπ πξνζθέξεη Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθνύ πλεγόξνπ ηνπ
Βηνηέρλε ζην www.bizhelp.gr γηα νπνηνδήπνηε πξόβιεκα αληηκεησπίδεηε κε Γεκόζηα
Τπεξεζία ή ζέιεηε λα ππνβάιιεηε νπνηνδήπνηε εξώηεκα.

Σελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα πνπ πξνζθέξεη Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Γηθηύσζεο b2bmall ή
ζην www.b2bmall.eu, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώλεζηε θαη λα πξνκεζεύεζηε πξντόληα κειώλ
ηνπ επηκειεηεξίνπ.

